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Referat af møde i den administrative styregruppe 5. no-
vember 2015 på Ringe Bibliotek 
 

 
Til stede: Ellen Drost (Odense Kommune), Christian Tønnesen (Faaborg-Midtfyn 
Kommune), Jan Hermansen (Nyborg Kommune), Anja Knudsen (Nordfyns Kommu-
ne), Morten Refskou (Svendborg Kommune), Anni Bagge Jensen (Langeland Kom-
mune), Lasse Wilsdahl (Ærø Kommune) Stine Keiding og Nete Gedde Jacobsen 
(Kul-turregion Fyn). 
 
Afbud: Morten Just (Kerteminde Kommune), Peter Nielsen (Assens Kommune), 

 
 
Ellen bød særligt velkommen til Lasse Wilsdahl, som er biblioteksleder på Ærø. 
Lasse fortalte, at Ærø Kommune fremover vil tilstræbe at være repræsenteret på 
styregruppemøderne. 
 
 
 

1. Overblik over projekter og indsatser 
Formålet med dette dagsordenspunkt var at få et fælles overblik over de indsatser 
der har været i 2015, og de indsatser og projekter der kommer fremadrettet, og 
hvoraf nogle vil kræve en indsats af f.eks. BUNF eller KultNet.  
 
Ellen fortalte, at der nu er ansat tre projektledere: Ud over Anne Bertram, som står 
for det store filmprojekt ”Film for børn og unge”, er Cecilia de Jong blevet ansat til at 
varetage indsatsområdet ”Skab dig selv”. Lise Seisbøll er fra 15. november ansat 
som projektleder på ”Modstrøm”. 
 
Sekretariatet foreslog, at der indgås samarbejdsaftaler med KultNet og BUNF, så vi 
har en forventningsafstemt ramme at arbejde ud fra i forbindelse med gennemførel-
sen af projekterne. Der er allerede gode erfaringer med samarbejdsaftaler f.eks. 
med skoler og biblioteker.  
 
De aktiviteter, der er gennemført i 2015 blev gennemgået, og ligeledes de ikke-
projektrelaterede aktiviteter i 2016. 
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Kulturregion Fyn er et 
samarbejde mellem  
9 fynske kommuner 
og Kulturministeriet, 
som har til formål at  
fastholde og fremme  
samarbejdet mellem  
de fynske kommuner  
på kulturområdet. 
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I forhold til aktiviteter i 2015 blev bl.a. nævnt, at: 
 

- der har været møde med repræsentanter for Brandts, Johannes Larsen 
Museet og Faaborg Museum, som alle vil være behjælpelige med at 
vurdere kunstsamlingen ud fra et fynsk perspektiv.  

- at borgerbilletterne til kulturprisfesten blev revet væk på ingen tid, og at 
arrangementet nu er fuldt booket. Der er reserveret billetter til styre-
gruppemedlemmer med ledsager, så de der ikke har meldt tilbage, kan 
stadigt nå det. Kommer der afbud, er der en venteliste, så vi sikrer, at al-
le billetter afsættes. 

- Stine og Nete har været på Egeskov Slot for at drøfte afholdelse af un-
derskrivelsesceremonien, som ser ud til at blive til marts. 

- arbejdet med bl.a. filmprofilskolerne er godt i gang, tjek evt. den fine 
hjemmeside filmportalfyn.dk  

 
 
Stine gennemgik produktionsplaner for projekterne under de tre indsatsområder for 
2015/16. Til det politiske styregruppemøde vil det materiale der præsenteres, være 
mindre detaljeret. 
 
I forhold til indsatsområdet Fyn er Film mangler der at blive udviklet et talentprojekt – 
der har været drøftelser i gang med de interesserede aktører, uden at der er opnået 
enighed om, det præcise indhold.  
 
Det kan overvejes om filmfagrådet og/eller den adm. styregruppe skal beslutte hvil-
ken filmtalentsatsning, vi skal fokusere på inden aktørerne blive involveret i projekt-
udviklingen. Det er væsentligt at tage afsæt i indvundne erfaringer med talentudvik-
ling – men løfte det til et nyt niveau i et nyt projekt. 
 
Sekretariatet har allerede haft møde med KultNet og BUNF for at orientere om pro-
jekterne. BUNF og KultNet får tilsendt de produktionsplaner, der i dag er præsente-
ret for styregrupperne. 
 
Kulturregion Fyns engagement ift privatskoler blev drøftet. Problemstillingen har lige 
været aktuel i forbindelse med udvælgelsen af filmprofilskoler, hvor bl.a. folkeskoler-
ne i Svendborg Kommune har sagt nej tak til at indgå i projektet. Derfor er det en 
privatskole, der bliver filmprofilskole i Svendborg.  
 
Der var i styregruppen opbakning til, at tilbud fra Kulturregion Fyn også fortsat kan 
og bør gives til privatskoler. 
 
 

2. Oplæg om film-indsatsområdet ved Anne Bertram 
Projektleder Anne Bertram holdt oplæg om ”Film for børn og unge”. Det ambitiøse 
projekt skal styrke børn og unges almene dannelse, læring, kreativitet og sociale 
kompetencer ved at arbejde med filmmediet. 
 
Morten foreslog, at der tages kontakt til efterskoler, der arbejder intensivt med film-
mediet, for at trække på deres erfaringer. Morten foreslog også, at nogle af de pro-
ducerede film kan vises frem, f.eks. for elever på specialskoler. 
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3. Orientering fra sekretariatet 

 
Vurdering af kunstsamling 
Se referatets punkt 1. 
 
Oversigt over fynske kulturbegivenheder 
Sekretariatet er ved at udarbejde et overblik – når de manglende arrangementer er 
sat ind i oversigten, præsenteres de for politikerne i form af et årshjul. 
 
Proces ift udvikling af fynsk kulturuge 
Sekretariatet vil først på det nye år udvikle forskellige modeller for en fynsk kulturuge 
og fremlægge disse for styregrupperne. 
 
Kulturprisfesten 
På sidste KultNet –møde blev det foreslået, at det skulle undersøges, om der kunne 
gives gaver i form af fribilletter til kulturinstitutioner til de finalister, der ikke vinder 
prisen. 
 
Øhavs-museet, Odense Bys museer og Faaborg Museum har doneret billetter, og 
flere kulturinstitutioner i Svendborg har givet tilsagn om billetter også. Johannes 
Larsen Museet har givet ti eksemplarer af bogudgivelsen om Kunstnerdynastiet 
Syberg.  
 
Mødeplan 
Sekretariatet har skrevet til KultNet for at få mødeplaner over næste år. På bag-
grund af disse udarbejder Sekretariatet forslag til mødeplan for styregrupperne i 
2016. 
  


